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Ekonomföreningen Niord rf

Ekonomföreningen Niordin uutiskirje ystäväyhdistyksille:

Nyt voit varata Niordin mökit itsellesi!
Niord omistaa mökkeja kahdella paikkakunnalla: Himoksella Jämsässä ja Tahkolla Nilsiässä. Olemme
nyt avanneet mökkiemme talvivarauksen 1.12.18-30.4.19 mökkien lähialueella sijaitseville
ystäväyhdistyksillemme. Tervetuloa tutustumaan!
Himoksella meillä on paritaloasunto ja Tahkon mökkimme muodostuu kahdesta samankokoisesta
puoliskosta, joten voit oikeastaan valita kolmesta vaihtoehdosta. Hintaan kuulu mökin vuokra arki- tai
viikonloppuhinnoin, lakanat ja pyyhkeet, siivous ja kaksi kokopäiväistä hissilippua. Keittiö on täysin
varusteltu ja sieltä löytyy astiat ainakin kuudelle, astianpesukone, uuni ja mikro. Valitettavasti et pysty
varaamaan mökkejä varausohjelman kautta, vaan pyydämme soittamaan tai meilaamaan meille
kansliaan, niin katsomme sinulle vapaita aikoja. Hinnat löytyvät kotisivuiltamme, vastaavan mökin
alasivulta. Hiihtolomaviikolla ja pääsiäisenä on korkeammat hinnat.
Tällä hetkellä vapaana on:
Tahko 437: uusivuosi, 4-29.1, 4-14.2, 24-28.2, alkuviikot 10+12+13, 31.3-18.4
Tahko 438: koko tammikuu, 1-7.2, 10-20.2, 24-28.2, 3-13.3, 17.3-18.4
Himos: 6-18.1, 20-24.1, 27-31.1, 3-8.2, 10-16.2, 24-28.2, 3-8.3, 10-14.3, 17-29.3, 31.3-5.4, 7-18.4
www.niord.fi

Himos

Tahko

Himoksen huoneisto sijaitsee n. 800 m LänsiHimoksen rinteistä. Asunnon koko on 55,5 m2 ja
lisäksi löytyy n. 30 m2 parvi. Asunnossa on kaksi
makuuhuonetta; toisessa on parisänky, toisessa
120 cm leveä sänky. Lisäksi parvella on
parisänky sekä sohvanurkkaus ja TV.
Sähkösauna ja takka puineen kuuluu myös
varustukseen. Valoisan olohuoneen ulkopuolella
on iso terassi josta näkymät rinteille. Himos

Tahkon mökkipuoliskot ovat kooltaan 70 m2 ja
koostuvat olohuoneesta jossa vuodesohva,
avoimesta keittiöstä, kahdesta makuuhuoneesta
joissa kaksi sänkyä (toisessa parisänky, toisessa
kaksi erillistä) ja lisäksi löytyy takka puineen sekä
sähkösauna. Talo sijaitsee n. 800 m rinteistä,
lahden hotellipuolella. Tahkolla on myös paljon
muutakin tekemistä. Voit uida Tahko Spa’ssa,
ratsastaa lähellä olevassa ratsastustallissa tai

Areena, jossa järjeste-tään paljon tapahtumia, on
kävelyetäisyydellä. Himos Golfin rata kulkee
suoraan terassin edustalla ja 9 reikä sijaitsee
talomme edessä.

harrastaa murtomaahiihtoa ja alueella on monta
ravintolavaihtoehtoa. Tahko Golfin kaksi 18-reiän
rataa sijaitsee lähellä, kesäharrastuksena.
Lisäinfoa ja kuvia täältä

Lisäinfoa ja kuvia täältä

Varausehdot
Vain kaksi varausta / viikonloppu / jäsen / kausi (esim 2 viikonloppua Himoksella
/ 1 Himos + 1 Tahko / 2 Tahkolla). Himoksella eivät eläimet ole sallittuja mutta
niitä saa ottaa mukaan Tahko 438-asuntoon 25€n lisämaksulla. Huoneisto 437
on eläinvapaa.

Peruutusehdot
Varausmaksu on 150 euroa ja se maksetaan 2 viikkoa varauksesta.
Varausmaksua ei palauteta peruutuksen sattuessa. Jos varausmaksua ei
makseta eräpäivänä katsotaan että varaus on rauennut. Koko maksu peritään
jos peruutus tehdään 30-0 päivää ennen saapumispäivää.

Näin varaat ei-niordilaisena
Vain Niord-jäsenet voivat varata mökin
mökkivarausohjelman kautta, joten pyydämme
sinua joko soittamaan meille, tai lähettämään
meille sähköpostitse ne ajat josta olet
kiinnostunut, niin palaamme takaisin. Laskun ja
varausehdot saat sitten sähköpostiisi.
Yhteystiedot uutiskirjeen lopussa

Niord är en del av Finlands Ekonomer
Vi jobbar tillsammans för ekonomernas ställning på
arbetsmarknaden!
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